
خلفية اترخيية

برنامج الخليج العربي للتنمية 

أمين عام جائزة أجفند والمدير االعالمي_ الضويحيعبداللطيف 



نبذة عن األجفند

م1980عامتأسس.مانحةتنمويةإقليميهمنظمة(أجفند)للتنميةالعربيالخليجبرنامج•
جلسمدولقادةمنوتأييدوبدعمعبدالعزيزبنطاللاألميرالملكيالسموصاحبمنبمبادرة
عودية،السالعربيةالمملكةالبحرين،مملكةالمتحدة،العربيةاإلماراتدولة)الخليجيالتعاون
.(الكويتودولةقطر،دولةعمان،سلطنة

المنظماتمعفاعلةشراكةخاللمنالدوليالمستوىعلىالتنميةمجالفيأجفندويعمل•
،الخاصوالقطاعالحكومية،والهيئاتوالوطنية،واإلقليميةالدوليةواإلنمائيةاألممية

.المدنيوالمجتمع

.الناميةالدولمنعددفيمشروعا  1528وتمويلدعمفيإنشائهمنذأجفندأسهم•



الرؤية

.البشريةالتنميةإستدامة•

لسن،اوكباروالطفل،المرأة)الضعيفةالفئاتتتمكنوأنالفقر،حدةتخفيف•
فيحقوقهاممارسةمن(والالجئونوالنازحون،الخاصة،اإلحتياجاتوذوو
وأنيةوالدولالوطنيةالتشريعاتظلفيواقتصاديا  اجتماعيا  الكريمةالحياة
فرصلهاوتتاحاألساسيةالخدماتلهاتتوفروأنمعيشتهاظروفتتحسن
.والعملالصحيةوالرعايةالتعليم

.البشريةالمجتمعاتفيوالسالماألمننشر•



الرسالة

والمشاريعالبرامجخاللمنالبشريةالتنميةجهوددعم•
اتمنظموتنفذهاشركاؤهأو/وأجفندبهايبادرالتيالمميزة
واإلقليميةالدوليةوالمنظماتاإلنمائية،المتحدةاألمم

ندوالناميالعالممستوىعلىواألهليةالحكوميةوالهيئات
.نوعأيمنتفرقةأوتمييز



األهداف
.فةاإلسهام في الحد من الفقر وتخفيف حدة العوز مع التركيز على الفئات الضعي: أوال  •

مل إثراء المعرفة ورفع المهارات لدى الفئات المحتاجة لمواجهة متطلبات سوق الع: ثانيا  •
.وتوسيع فرص الحصول على العمل الكريم 

دمات تنمية القدرات ال سيما قدرات النساء واألطفال لزيادة فرص الحصول على الخ: ثالثا  •
.العامة المتاحة وممارسة حقوقهم في الحياة الكريمة 

موعات تشجيع االبتكار في مجاالت التنمية البشرية مع التركيز على قضايا المج: رابعا  •
.الضعيفة وبخاصة من أخرجتهم الظروف المعيشية واألمنية من ديارهم

مية المبادرة ببرامج مبتكرة تكون قدوة ونموذجا يُحتذى في مختلف مجاالت التن: خامسا  •
.البشرية



الفئات المستهدفة

:الضعيفة و األكثر احتياجا  في الدول النامية منخفضة الدخل وباالخص 

المرأة•

الطفل•

الشباب•

الالجئين•

الخاصةذوي اإلحتياجات •



شركاء أجفند

المنظمات الشقيقة•

منظمات األمم المتحدة اإلنمائية•

المنظمات الدولية•

منظمات إقليمية•

المنظمات الحكومية•

المنظمات األهلية•



محاور أجفند

تنمية الطفولة المبكرة•

تمكين المرأة•

دعم المجتمع المدني•

التعليم المفتوح•

الشمول المالي •



برامج التعليم

.تم إعداد منهج التعليم الذاتي•

.مراكز تدريب معلمات رياض األطفال5تم إنشاء •

.تم تهيئة نواة من المدربات المحليات•

.تم إعداد منهج للحضانات بالتعاون مع المجلس الوطني لألسرة في األردن•

.ناتتم تدريب كوادر من المشرفات والقيادات في المملكة وعدد من الدول العربية على برنامج الحضا•

.تم إعداد دراسة تقويمية لمراكز تدريب معلمات رياض األطفال•

.تم تطوير عدد من األدلة التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى الحماية الشخصية للطفل•

(الجامعة العربية المفتوحة) برامج التعليم عن بعد •



برامج الصحة

الصحة اإلنجابية•

مكافحة األمراض الوراثية•

الرعاية األولية•

النظم واإلدارة الصحية•

المشروع العربي لصحة األسرة•

:صحة البيئة•

برامج التوعية الصحية: الصحة المدرسية-

التعليم والتثقيف الصحي، مياه الشرب اآلمنة ، البيئة الطبيعية-



البناء المؤسسي

.تأسيس بنوك الفقراء في العالم العربي•

.المجلس العربي للطفولة والتنمية•

.الشبكة العربية للتنظيمات األهلية•

.الجامعة العربية المفتوحة•

.مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث•

.جائزة أجفند العالمية للمشاريع التنموية المتميزة•



برامج التنمية الخاصة

.مكافحة الفقر والبطالة من خالل مشاريع اإلقراض صغير الحجم•

.دعم األطفال ضحايا الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية•

.مكافحة ظاهرة العنف األسري•



الفرص
.تزايد الوعي واالهتمام بقضايا الطفولة•

.هناك التزام السياسي بتطوير هذا القطاع وتوفير الموارد المالية الالزمة•

.دعم البناء المؤسسي لهذا القطاع•

.تنامي اهتمام المنظمات األممية والدولية•

.تراكم الخبرات والتجارب الناجحة لدى األجفند•

.سهولة االتصاالت والتواصل من خالل التقنية•



الخطوات المستقبلية

لطفل في العمل على حشد التأييد السياسي والدعم الفني والمالي الالزم لتأسيس مجالس وطنية عليا ل1.
واألنظمة الدول العربية، والعمل على توفير بيئة تشريعية ومنظومة متكاملة ومنسجمه من السياسات

.التي تكفل حق الطفل وتنميته وتكرس روح المواطنة الكاملة

التوسع في مشاريع وبرامج تطوير وحماية الطفولة وتعزيز شبكات األمان االجتماعي في اطار2.
.استراتيجيات شاملة للطفولة المبكرة

.التوسع في تدريب مشرفات الحضانات على مستوى المملكة 3.

ة المجتمعات تصميم وتنفيذ برامج توعية جاده وفعاله لرفع مستوى االلتزام بحقوق الطفل وبمسئولي4.
.تجاه انجاز هذه الحقوق

تفعيل الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والجهات المانحة والمنظمات األممية والدولية 5.
طين واإلقليمية والجمعيات األهلية والعمل على ابراز قضايا الطفل وجعلها في صدر أولويات المخط

.التنمويين



شكرا لكم


